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Kırcaali’de Ramazan Bayramı
Kırcaali merkez camisi bini
aşkın Müslümanın Ramazan
Bayramı namazını kılmak üzere bir araya gelmelerine dar
geldi. Cemaatin yarısı cami
avlusunda namazını eda etti.

Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca
(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle sarılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek okullarını
ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk okulları
özel okul statüsünü korumuş ve eğitim genel olarak
Türk dilinde yapılmıştır.
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HÖH'den Bulgaristan'a AİHM'de dava
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu, muhalif Hak
ve Özgürlükler Hareketi (D PS/ HÖ H)
Strasburg'daki Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM)
Bulgaristan'a dava
açtı.
Sofya'da çıkan Sega
gazetesi, ülkede 2009
yılının temmuz ayında yapılan Parlamento seçiminden sonra
HÖH 'ün kazandığı
milletvekili sayısının
38’den 37'ye düşürülmesine yol açan Yüksek Mahkeme kararına
AİHM'de itiraz edildiğini yazdı.
Davada HÖH'ü temsil etmesi istenen ancak reddeden avukat
Mihail Ekimciev, gazeteye açıklamasında

HÖH'ün davayı kazanma şansına sahip olduğunu bildirdi. AİHM
davaları alanında uzman Ekimciev, 7 yıla
kadar sürebilecek bu
davanın siyasi bir sonuç getiremeyeceğini
ancak HÖH'ün Bulgaristan devletinden 10
bin Avro civarında bir
tazminat kazanabileceğini öne sürdü.
Siyasi gözlemciler,
HÖH'ün AİHM’de açtırdığı dava ile ilgili
yorumlarında, ülkenin
1989 yılında demokratikleşme sürecine
girmesinden sonra ilk
kez bir seçim sonucuna mahkemede itiraz
edildiğine işaret ediyor.

HÖH'ÜN GEREKÇELERİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bulgaristan Anayasa
Mahkemesi, toplam
240 sandalyeli parlamentoda üçüncü
büyük grubuna sahip

HÖH’ün, Türkiye’den
gelen 18 bin oyu geçersiz kılmıştı. Parlamentoda 9 sandalye
sahibi Düzen Meşrui-

yet ve Güvenlik (RZS)
adlı, halk destekçisi
çizgisinde siyaset yapan küçük bir partinin
talebi üzerine açılan

davada, bu oyların
kaydedildiği seçmen
imzaları içermeyen
Seçim tutanaklarının
yasal olmadığı yönünde karar çıkmıştı.
Karar sonucu oy dağılımıyla ilgili yapılan
yeni düzenlemede
HÖH bir milletvekili
kaybederken, iktidardaki GERB (arma)
partisinin milletvekili
sayısı 116’dan 117’ye
yükselmişti.
HÖH ise davada
taraf bile alınmadan
cezalandırıldığını öne
sürerek, Türkiye’den
gelen “sorunlu” oyların sayımının yeniden
yapılması talebiyle
kararı itiraz etmiş ancak Yüksek Mahkeme
4 Nisan’da açıkladığı
nihai kararıyla itirazını
reddetmişti.

Kültür Bakanı Raşidov çizmeyi aştı! Krumovgrad’ta geleneksel bayramlaşma töreni
Lütvi Mestan’dan hodri meydan

İsmail KÖSEÖMER

Devlet televizyonu tarafından
canlı yayınlanan Meclisin De-

netim Oturumu sırasında Kültür
Bakanı Raşidov haddini aşarak
gerilimin artmasına neden oldu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Meclis Grubu milletvekilleri Lütvi Mestan, Emel Etem,
Çetin Kazak, Necmi Ali ve Nigar
Salim Bakana şu soruyu yönelttiler. “Kırcaali “Kadiye Latifova”
Devlet Müzik ve Dram TiyatroDevamı sayfa 7’de

İsmail KÖSEÖMER
Kırcaali İli yerel yönetimler ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) belediye teşkilatları üyeleri Krumovgrad

(Koşukavak) kentinde “Geleneksel
Bayramlaşma Törenine” katıldılar.
Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında bölgemizin çeşitli belediyelerinde düzenlenen kutlama,
bu yıl Krumovgrad’ta (Koşukavak)
yapıldı. Ev sahipliği konumundaki
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet bu önemli günde bunca değerli misafiri konuk etmekten gurur ve kıvanç duyduğunu söyledi.
Devamında Başkan şöyle konuştu:
Devamı sayfa 7’de
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Prof. Dr. Hayriye S.
YENİSOY
Geçen sayıdan
devamı
4. Şumnu Pedagoji Enstitüsünde 3 yıllık Türk Dili
ve Edebiyatı ve Coğrafya
Bölümü açıldı. İsteyenler,
buradan mezun olunca,
Sofya Üniversitesi Türk
Filolojisi (Oryantalistika
= Şarkiyat) Bölümü uzaktan öğretim sınıflarında
veya Jeoloji ve Coğrafya
Fakültesinin Coğrafya
Bölümü uzaktan öğretim
sınıflarında öğrenimlerini
sürdürebilirlerdi. Fakat bu
sınıflarda da Bulgarların
sayısı giderek çoğaldı.
5 . Şumnu Pe dag o ji Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin ihtiyaçları için
3 öğretim görevlisi tarafından Uygulamalı Türk
Dili Dersleri adlı bir ders
kitabı hazırlandı ve Sofya
Üniversitesi Yayınevinde
yayımlandı.
6. Okullarda Türk dili
derslerinin okutulup okutulmaması bu dersi okumak isteyen öğrencilerin

sayısına bağlıydı. Ana babalar çocuklarının Türkçe
okumak istemediklerini
bir dilekçeyle okul müdürlüklerine bildirmeleri
isteniyordu. Ancak ana
babalar “ikna” edilerek
“çocuğumuzun Türkçeyi
öğrenmesini istemiyoruz”
yazmaları için baskı yapılıyordu. Sonra da yeterli
başvuru yok, diyerek Türkçe sınıfları açılmıyordu.
Bir yandan dilekçe kampanyası yürütülürken, öte
yandan da Türk okullarının kapatılması ve Türkçe
derslerinin okutulmaması
isteğinin Türk halkından
geldiği iddia ediliyordu.
Türlü yollara başvurularak Bulgaristan’ın birçok
okulunda Türk çocuklarına Türkçe dersi okutulmuyordu. Bir yandan Türkçe
dersleri Türk öğrencilere
zorunlu derstir, diye Millî
Eğitim Bakanlığı “On
öğrenciden yukarı istekte bulunulduğu takdirde
Türkçe sınıf oluşturulur”
yönergesi gönderiyor , öte
yandan yetkili makamlar
sözlü olarak “Türkçe dersi isteğe bağlı bir derstir”,
diyerek bu disiplinin okutulmasını engellemeye
çalışıyorlardı.
7. 1958’de Bulgaristan
Komünist Partisi Merkez
Komitesinde kurulan Dil
Komisyonunun hazırlamış olduğu Türkçeye girmesi gereken Bulgarca
kelime ve ifadelerin kullanılmasından vazgeçildi

ve Türkçe basının dili normal durumuna dönmeye
başladı .
8. Türkçe öğretimine
gereken önemin verildiği imajını yaratmak için
totaliter rejim yöneticileri Haziran 1967 yılında
Silistre’de I. Millî Türk Dili
Müşaveresi düzenlediler.

tada 4 saat okutuluyordu.
Bir süre sonra bu ders
haftalık ders programlarından çıkarıldı. Sadece
Kırcaali bölgesinde bazı
okullarda, özellikle karma
(Türk ve Bulgar öğrencilerin birlikte okudukları)
okullarda program dışı,
1972 yılına kadar gös-

9. Bulgaristan yüksek
öğretim kurumlarında
Türk gençlerine kontenjan
ayrılır .
10. Yerli Türk sanatçılarının eserleri kitaplaştırıldı.
Fakat bu kitapların çoğu
depolarda tutuldu, satışa
çıkarılmadı.
11. Ana babalardan “çocuğumuzun Türkçeden
ders görmesini istemiyoruz” içerikli dilekçeler
yazdırmaktan vazgeçildi.
Zaten pek çok okulda artık Türkçe dersi okutulmuyordu.
12. On öğrenciden fazla
istekte bulunulmuş Bulgar
okullarında Türk dili haf-

termelik okutuluyordu.
Sonra bu okulların da
programından çıkarıldı .
Böylelikle Türk çocukları
ana dilinden cahil, Türk
kültür geleneklerinden de
yoksun bırakıldı.
1970’lerde Türkçe Öğretiminin Yasaklanması. 25
Şubat 1969 tarihinde Politbüronun almış olduğu
84 sayılı kararlarla Türk
azınlığın Bulgar halkıyla
“bütünleşmesi” konusu
yeniden gündeme getirilir
ve harekete geçilir.
Birkaç ilköğretim okulunda serbest seçmeli
bir ders olarak okutulan
Türkçe dersine 1972 yılında son verildi ve 1973/74
öğretim yılı programından
bu ders çıkarıldı. “Bütünleşme”, yani asimilasyon
politikasını gerçekleştirmek için Türklerin yoğun
yaşadığı bölgelerde Türk
öğretmenlerin yerine Bulgar öğretmenler atandı,
Türk öğrencilere Türkçe
konuşmaları yasaklandı.
Bundan böyle Türklerden
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öğretmen yetiştirilmemesi
kararı alınır ve Türk gençleri teknik branşlara yönlendirilir.
Türk yazı (standart) dilinden uzaklaşmak için
Türkçe basında yeniden
Bulgarca sözlerin kullanılmasına geçildi. T. Jivkov, aile dışında Türkçe
konuşmanın, radyo ve
televizyonda Türkçe folklor programlarının yasaklanması talimatını verir
. Oysa 1964’te Yeni Hayat dergisine gönderdiği
Selâmlama Mektubunda
“Türk ahalisi ana dilinde
gelecekte de konuşacak,
progresif geleneklerini
geliştirecek ve o güzelim
türkülerini söyleyecektir”
diyordu.
Yüksek öğretim kurumlarında da öğretimin sadece
Bulgar dilinde yapılmasını
emrediyordu T. Jivkov.
Sofya Üniversitesi Türk
Filolojisi Bölümünde değişiklikler yapıldı. 1961’de
Bölümün adı değiştirilerek
Oryantalistik/a/ (Şarkiyat)
olmuştu. Yetmişlerin başında yeniden değiştirilerek Doğu Dilleri Kürsüsü
adı verildi. 1975’te Bölüme
öğrenci alınmaz oldu.
Rodoplar ve Pirin bölgelerinde Türk adlarının Bulgar adlarıyla değiştirilmesi, kadınların geleneksel
kıyafetine müdahale edilmesi kampanyası yeniden
başladı ve kanlı olaylarla
sonuçlandı. Doğu Dilleri
(Türk Filolojisi) Bölümünde okuyan bazı öğrenciler
de bu olaylardan nasibini
aldı. Örneğin, başarılı bir
öğrenci, lisans öğrenimini
tamamlayınca doktoraya
devam etmesi önerisinde
bulunulur ve öğrenci doktoraya başlar. Bir süre
sonra adını değiştirip Bulgar adı alması gerektiği
söylenir. Öğrenci, adını
değiştirmemiş, doktora-

dan da vazgeçmiştir. Rodop, Pirin bölgelerinden
bazı Pomak gençler Bulgar adı alarak istedikleri
fakülte ve bölümlere kaydını yaptırmışlardır.
Aynı yıllarda Türkiye’ye
göç devam etmekteydi.
Göç etmek başvurusunda bulunanların, hatta
başvuruda bulunmamış
fakat onlar da mutlaka
göç etmek arzusundadır,
düşüncesiyle birkaç öğrencinin de Üniversite ile
ilişkileri kesilmiştir.
1971’de kabul edilen
yeni Anayasa da 1947
Anayasasından farklıydı. Yeni Anayasada “millî
azınlıklar” ifadesi bulunmuyordu.
1980’lerde Türklere Baskıların Artması. Zorla Ad
Değiştirme Kampanyası.
Bu yıllarda sadece yüksek öğretim kurumlarında Türk dili ve edebiyatı
alanında Türk dilinde de
öğretimden söz edilebilirdi. Yedi yıllık bir aradan
sonra, 1982’de Sofya
Üniversitesi Doğu Dilleri
bünyesinde Türk Filolojisi
Bölümüne Türkoloji adı
verilmiş, yeniden öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Ancak Türk kökenli gençlere o günden bu yana
Türkoloji Bölümünün kapıları kapalı kalmıştır.
Bölümde birçok olaylar
birbirini izledi. 1981 tarihinde iki Türk öğretim
üyesinin çalışmalarına
son verildi. Aynı yıl Üniversite Yayınevince yayımlanmış ve yayımlanmakta olan bazı Türkçe
eserlerin yakılması emri
çıkarılmış, bazılarına da
Devlet Güvenlik organları
el koymuştur. 1983 yılında üç Türk öğretim üyesinin evlerine eşzamanlı
baskın düzenlenerek ev
kitaplıklarından kitapları
Devamı sayfa 3’te
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“Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nden Kırcaali’ye coşkulu bayram hediyesi
“Geleneksel Ramazan Bayramı Kültür Gecesi” miniklerin okuduğu Ramazan manileriyle başladı
İsmail KÖSEÖMER
Kırcaali Kültür Sarayı Salonu “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin
hazırlayıp vatandaşlarımızın beğenisine
sunduğu “Geleneksel
Ramazan Bayramı
Kültür Gecesi” temsilinde yetersizi kaldı.
Tıklım tıklım dikintilerinden patlayan salon
gerek birinci katta, gerekse balkon kısmında
ayakta izleme zorunda
kalan birçok vatandaşlarla dolup taştı. Her
kesimden izleyicilerin
olması, hele de ailelerin çocuklarıyla gelip
Türk Kültürü’nün var
olmasına göstermiş olduğu destek ve duyarlılık, övgüye değerdi.
Kültür Derneği çatısı altında etkinlik yürüten amatör folklor
ekipleri, müzisyenler,
genç solistler ve sorumlu kişiler,yakıcı
Ağustos ayı boyunca
yapmış oldukları ağır
çalışmaların meyvelerini doyasıya aldılar.
Yaklaşık iki saat süren
“Geleneksel Ramazan
Bayramı Kültür Gece-

sinde” sunulan folklor
gösterileri, Rumeli
Türküleri ve Türkçe
şarkılar, izleyiciler tarafından büyük alkış
ve beğeni aldı.
Böyle geceler
Kırcaali’nin sadece
Hoşgörü Başkenti olmadığına, aynı zamanda bir Kültür Ocağı
olduğunun en belirgin
örneğidir. Ekonomik
kriz nedeniyle %35’lik
bir bütçe kesintisiyle çalışmalar yürüten
Dernek, halkımıza
zengin kültürümüzün
ancak çok küçük bir
örneklerini sunabildi.
Mutluluk gözyaşlarının
bile eksik olmadığı geceye Mestanlı ve Cebel belediyelerinden
gelen kültür severler
de vardı.
Aynı şekilde Kültür Gecesi, güzel bir
olaya da şahitlik yaptı. “Kadriye Latifova”
Çocuk Folklor Ekibi
15. yaşını doldurdu.
1993 yılından beri etkinlik yürüten Dernek,
koşullar ve maddi olanaklar ne olursa olsun,
bölgemizdeki Türk
Kültürü’nün en büyük

bekçisi olmanın yanı
sıra, kültürümüzün
yeniden keşfedildiği,
yaşatıldığı ve geliştirilmeye çalışıldığı bir
ocak konumuna gelmiştir.
Derneğin hazırlayıp
sunduğu gece, Kırcaali Belediye Başkanı
müh.Hasan A zis’in
himayesi altında ve
Türk Kültürü’nün bölgemizdeki en büyük
destekçisi olan”MARS
55” Şirketi’nin sahibi
Kadir Kırcı’nın katkılarıyla düzenlendi.
Seyirciler sadece alkışlamakla kalmadılar,
aynı şekilde okunan

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA
BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM
2. sayfadan devamı
alınıp götürüldü. Rejimin
gerçekleştirdiği bu olaylar Bulgaristan Türklerine
daha da karanlık günlerin
yaklaştığının bir işaretiydi. Çok geçmedi, 1984’ün
Aralık ayında Türklerin
adlarının Hristiyan Bulgar
adlarıyla zorla değiştirilmesi kampanyası başladı. Ailede dahi Türkçe konuşmak yasaklandı. Hapishaneler, Belene ölüm
kampı Türklerle dolup
taştı. Birçok aile sürgüne
gönderildi. Ölen öldü, kalan kaldı…
Türkoloji Bölümü özel
organların bir yuvası durumuna getirildi. Bölüme
totaliter rejimin adamları
geldi, öğretim programında yeni disiplinler yer
aldı . 1950’lerin sonunda
ve 1960’ların başlarında
geniş boyutlara varmış
olan Türkçeye saldırılar
“soya dönüş süreci” döneminde yeniden başladı. Bulgaristan Türklerinin ana dili Türkiye Türk-

çesinden farklı bir Türkçe
olduğuna dair Türkoloji
Bölümünden bazı öğretim elemanları yazılar
yazdılar, “bilimsel” olarak
“kanıtladılar”. Osmanlı
belgelerine gerçeklerden
uzak, konjonktüre uygun
bir biçimde yorumlar yapıldı. Bulgaristan Türklerine şöyle birçok adlar da
uyduruldu: “Türk Ahalisi”,
“Türk Azınlığı”, “Bulgar
Türkleri”, “Türkleşmiş
Bulgarlar”, “Kendini Türk
Bilen Bulgarlar”, “Türkçe
Konuşan Bulgarlar”, “Bulgar Müslümanları”, “Müslüman Bulgarlar”, “Türk
Kökenli Bulgar Yurttaşları”, “Özümsenmiş Bulgarlar”, “İslâmlaştırılmış
Bulgar Torunları”, “Geleneksel Bulgar Adı Taşımayan Bulgarlar”, “Türk
Etnik Öz Bilincine Sahip
Bulgar yurttaşları”, “Türk
Öz Bilincine Sahip Bulgarlar”, “Türk Dillerini Konuşan Bulgarlar”, “Türkçe
Konuşan Bulgarlar”, “Bulgarca Konuşmayan Topluluk”, “Türkçe Konuşan

Türk Kökenli Bulgarlar”,
“Türkçe Konuşan Bulgar Kökenli Yurttaşlar”,
“Bulgaristan’da Türkçe
Konuşan Türk Kökenli
Bulgar Yurttaşları”, “Değişik Adlar Taşıyan Menşei
Belirsiz Bir Grup İnsan”,
“Bulgar Olmayan Topluluk” vb. .
1989’da Bulgarların “Büyük Seyahat” adını verdikleri Büyük Göç başladı.
Yüzbinlerce Bulgaristan
Türkü evinden barkından
koparılarak göçe zorlandı. Bu masum insanların
“suçları” büyüktü. Türklüğün yasak olduğu o ülkede Tǜrküz, dedikleri için
suçları affedilmedi.
“Ya bu deveyi gütmeli,
ya bu diyardan gitmeli”
atasözü, bu duruma çok
uygundu: Totaliter sosyalizm yöneticilerinin insanlık dışı kararlarına boyun
eğmedikleri, etnik kimliklerinin değiştirilmesini
istemedikleri için Türkler
gözyaşı dökerek vatanlarından, o diyardan gittiler…
Son

çoğu türkü ve şarkıya
da eşlik ettiler. Herkesin mutluluğu gözlerinde okunuyordu. Ama
en mutlu çocuklardı.
Onlar hem Türk Kültürü ile aşılanıyor, hem
de dans edip eğleniyordu.
Teknolojinin getirmiş
olduğu olanaklardan
yararlanan birçok kişi,
temsillerin çoğunu cep
telefonlarına görüntülü olarak kaydettiğini
gazetemizin dikkatini
çekti. Belli ki, buraya
gelemeyenlerin birçoğu bu görüntüler sayesinde yapılan güzel
ve anlamlı işlerden ha-

berdar olacaklar.
Uzun zamandan beri
birlikte çalışan ve temsiller sunan “Kırcaali”
Türk Folklor Ekibi, sergilemiş oldukları danslarda ahenk ve uyum
çizerken, geleneksel
folklor giysilerimizin
güzellikleri de göz kamaştırdı. “Kadriye Latifova” Çocuk Folklor
Ekibi ise üyelerinin
küçük yaşta olmalarına rağmen, danslarıyla izleyenlerin kalbinde taht kurdu. Aynı
şekilde minik solistler
de günümüzün çocuklarının ne kadar çabuk
geliştiklerini, bilgiye

ulaştıklarını ve totaliter dönemde Türklere verilmeyen kültürel
haklara, şimdilerde
sıkıca sarılıp sahip
çıktıklarının en güzel
göstergesiydi.
Açılış tebrik konuşmasını Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova
yaptı. Bayan Kehayova konuşmasında
kardeşliğe, kültürel
zenginliğin getirdiği
artılara dikkat çekti.
Organizasyonu gerçekleştiren kişileri
tebrik etti ve tüm Müslümanların Ramazan
Bayramını kutladı.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin çeşitli
bölge ve diğer belediyeler teşkilatlarından
da tebrik ve kutlama
mesajları vardı. Bunlara ilave olarak Vali
Tauşanova ve Sosyalist Parti adına Dimço
Mihalevski’den de bunlara benzer mesajlar
geldi. Gerek Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis, gerek HÖH
Belediye Teşkilatı, gerekse valilik ve BSP
kutlama tebrik çiçekleri gönderdiler.

“3 Kadın” Filibe’de sevda türküleri söyleyecek
Tasarım ve yapımcılığını
Özdem Petek’in üstlendiği
“Üç Kadın” Projesi, farklı
müzik türlerindeki başarılı çalışmaları ile dikkat
çeken Özlem Taner, Yasemin Göksu ve İmran
Türkoğlu’nu bir araya getiriyor.
Bugüne
kadar
Türkiye’den Bulgaristan’a,
Rusya’dan Romanya’ya
çeşitli ülkelerde sahne
alan topluluk, bu defa
“Evliya Çelebi’nin İzinde”
Orta Avrupa ve Balkan
ülkelerindeki müzikseverlerle buluşacak.
T.C. Filibe Başkonsolosluğunun yaptığı organizasyon ile, sanatçılar
21 Eylül 2010 tarihinde
saat 19:00’da Filibe’de
Devlet Operası Konser
Salonu’nda sahne alacaklar.
Sanatçılar çeşitli kültürlerden seçtikleri sevda
türkülerinden örnekler
sunacaklar.
“Üç Kadın”ın kendilerine
özgü yorumlarıyla seslendirecekleri aralarında
çeşitli Balkan dillerinde
türkülerin de yer alacağı
program gerek içerik, gerekse müzikal yönden bü-

yük bir zenginlik taşıyor.
Topluluğa konserlerinde,
bağlama, kanun, kemençe, kaval, zurna, perküsyon ve akordeonda birbirinden değerli müzisyenler eşlik edecek.

G ir i şi üc retsiz olan
Filibe’deki konsere tüm
müzikseverler davetlidir.
G ir i şi üc retsiz olan
Filibe'deki konsere tüm
müzikseverler davetlidir.
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Mehmet Gücük: "Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında köprüdür"
Tür kiye’nin Sof ya
Büyükelçisi Mehmet
Gücük, dinamik ve
güçlü bir ekonomiye
sahip, 72 milyonluk
Türkiye’nin Bulgaristan için “büyük fırsatlar” yarattığını söyledi.
Bulgaristan’ın eski dışişleri bakanlarından
Solomon Pasi’nin başkanı olduğu Bulgaristan
Atlantik Kulübünün ev
sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan
Gücük, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra
Türkiye’nin dış siyasi öncelikleri, enerji alanında
geliştirdiği projeler, turizm potansiyeli ve Avrupa Birliğine entegrasyon
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyükelç i Gücük,
Bulgaristan’ın Türkiye ile
ilişkilerinin geçen yıl Başbakan Boyko Borisov’un
Türkiye’ye yaptığı ziyaretle yeni bir ivme kazandığını belirtti. İki ülke
arasında Üst Düzey
Stratejik İşbirliği Konseyi
kurulduğunu kaydeden
Gücük, dinleyicilerden
gelen bir soruyu yanıtlarken, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın yılsonuna kadar yapılması
planlanan bu konseyin
ilk toplantısına katılmak
üzere Bulgaristan’ı ziya-

Kırcaali “Otantik Rumeli Türküleri Amatör
Kadın Korosu” temsilcileri, kentimizde 22
Mayıs günü özürlü
çocuklara yönelik hizmete vermeye başlayan “Nadejda (Umut)”
Gündüz Bakım Merkezini ziyaret ettiler.
Merkez 6 ile 18 yaş
arası farklı zihinsel ve
fiziksel sorunları olan
30 çocuğa bakma kapasitesine sahip. Çeşitli eğitimlerden geçmiş 18 kişilik uzman
kadro, bu çocukların
biraz da olsa hayatlarını kolaylaştırmaya

Balkanlar’da
geçen hafta
Romanya’da dev bir pterodactylin kalıntıları bulundu
Romanya’da paleontologlar, kanat aralığı 16
metreyi bulan dev bir pterodactylin kalıntıları bulundu. Yer küresinde bulunan en büyük
kanatklı kertenkelenin kalıntıları, Bükreş Üniversitesi ve Amerika Tabiat ve Bilim Müzesi
uzmanlarının kazılar yaptıkları Transilvanya,
Sebeş kentinde bulundu. Pterodactyl, bu yerlerde bundan 70 milyon yıl önce yaşamıştır.

ret etmesinin beklendiğini söyledi.
Türkiye’nin AB’ye katılımının “dar bir hedef”
olmadığını ifade eden
Gücük, şunları söyledi:
“Üyelik tarihi geldiğinde, AB bugünkü AB
olmayacak, Türkiye de
bugünkü Türkiye olmayacaktır. Konunun daha
şimdiden tartışılmasının
bir anlamı yok. Türkiye
AB üyeliğini önüne dar
bir hedef olarak koymuş
değil. Biz yüzümüzü
AB’ye döndürürken geleneksel ilişkilerimizin iyi
olduğu Doğuya sırtımızı
çevirmeyeceğiz.”
Bu konuda özellikle
Rusya’yı örnek gösteren

Gücük, “Rusya ile yaptığımız işbirliği kapsamında yıllık ticaret mübadelemiz 40 milyon dolara
ulaştı” dedi.
Bulgaristan’daki Türklerin de iki ülke arasında
bir “köprü” olduklarına
işaret eden Gücük, “Bu
insanları Bulgar milliyetinin bir parçası olarak
değerlendiriyoruz ve
onlar Bulgar milliyetinde
görevini ne kadar güzel
yaparlarsa, o kadar ikili
ilişkilerimize yararlı olacaktır” dedi.
Türkiye’nin bölgesel
dış siyasetinde izlediği
“sıfır sorun” politikasını da anlatan Gücük,
Bulgaristan’da çalışan

Bayram öncesi özürlü çocuklara anlamlı ziyaret
İsmail KÖSEÖMER
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ve renk katmaya çalışıyor.
Sesleriyle ve eşsiz
Rumeli Türkülerinin
yorumlarıyla yavaş yavaş gönlümüzde taht
kurmaya başlayan ka-

kapasite çalışan bakım merkezindeki her
çocuğa birer yiyecek
paketi verildi. Bunun
dışında parasal yardım da yapıldı.
Çocukların bazıları

dın korosu, hayır işleri
yapmayı da sevdiklerini belli ettiler. Tam

paketlere sevinirken,
bazıları kadınlara sarmaşarak yakınlık ve

Türk işadamlarının sadece emlak veya ticaret
sektörü odaklı faaliyet
göstermediklerini, üretim
yaparak ve istihdam yaratarak başka pazarlara
da satış yaptıklarını vurguladı. Gücük, “Sınırın
hemen ötesinde, dinamik
ve güçlü ekonomiye sahip, 72 milyonluk komşu
Türkiye gibi bir pazarın
bulunması Bulgaristan
için büyük fırsatlar yaratır” dedi.
M e h m e t G ü c ü k ’ü n
Sheraton Otelindeki
konuşması çok sayıda
diplomat, politikacı, gazeteci ve üniversite öğrencisi tarafından ilgiyle
izlendi.

sevgilerini gösterdiler.
Kadın korosu üyeleri herkesin olanağına
göre aralarında para
toplamışlar. Herbirinin birer anne olması
da böyle bir girişimin
yapılmasına neden
olmuştur.
Rumeli’de, Ramazan Bayramına Şeker
Bayramı da denilir.
Merkezde, koro üyeleri bu bayramın çocukların bayramı da
olduğunu, bundan dolayı onları az da olsa
sevindirmek istediklerini söylediler.
İçeriye girilirken ziyaretçilere naylon terlik
verilmesiyle Merkezde temizliğe ne kadar
önem verildiği gösterildi.

Akropolis’teki Athena Nike tapınağı
restore edildi
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Akropolis’te
bulunan üç tapınaktan biri olan Athena Nike
antik tapınağın restorasyonu tamamlandı.
1935 yılından bu yana ikinci defa restore edilen Athena Nike tapınağında çalışmalar on yıl
sürdü. Restorasyon projesinin yöneticisi her
taşın artık tapınağı inşa edenlerin bundan
2400 yıl önce orijinal yerine koydukları yerde
yattığı açıklamasını yaptı. Böylece bir önceki
restorasyon sırasında yapılan bazı yanlışlıklar
düzeltildi.

Sırbistan’da nüfus sayımı yapılacak
Sırbistan’da nüfus sayımı yapılacak. İlk defa
sayıma sokakta yaşayanlar da dahil edilecek.
İstatistik daireleri, hiçbir barınağı olmayanları
da kayıt altına alacak. Formlarda Sırbistan vatandaşlarının bilgisayar bilgileri ile ilgili sorular
da yer alacak. 2011 yılının Nisan ayının başında başlayacak olan nüfus sayımı, II Dünya
savaşından bu yana ülkede yapılan 8. sayım
olacak.

Bulgar milli takımı Balkan Yol ve Yön
Bulma Şampiyonasında birinci oldu
Bulgaristan’ın kuzeyindeki Balçik şehri, 2 ile
6 Eylül tarihleri arasında 13.sü düzenlenen
Balkan Yön ve Yol Bulma Şampiyonasına ev
sahipliği yaptı. Şampiyonaya Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Karadağ’dan takımlar katıldı. Bulgaristan milli takımı, Balkanlar’da yol ve yön bulma
sporunda lider olduğunu kanıtlayarak üst üste
7. yıldır komple unvanı kazandı. 400 puan toplayan Bulgar takımının ardından 290 puanla
Romanya ve 140 puanla Türkiye’nin takımları
sıralandı. Yön ve yol bulma milli takımımız toplam 41 madalyadan 23’ünü kazandı.
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Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine

eleman alınacak.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Kırcaali’de Ramazan Bayramı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali merkez camisi bini aşkın Müslümanın Ramazan
Bayramı namazını
kılmak üzere bir araya
gelmelerine dar geldi.
Cemaatin yarısı cami
avlusunda namazını
eda etti. Oruç tutulan
Ramazan ayı ve ardından dünyada 1,5
milyar Müslümanın
kutladığı bayramla
ilgili verilen vaizlerden sonra tam 7.45’te
Müminler namaza saf
tuttular. Cami önünde kapının açılmasını
sabırsızlıkla bekleyen çocuklar daha
çok bayram şekeri ve
parası toplamak için
âdeta büyüklerinin ellerini öpmek için yarıştılar. Cami avlusunda,
Bulgar Sosyalist Partisi Kırcaali İl Kurulu
Başkan Yardımcısı
Nazmi Mümün diğer
yönetim üyeleri eşli-

ğinde ellerinde hediyelerle Belediye Başkanı
Mühendis Hasan Azis
ve Bölge Müftüsü’ne
sunmak üzere Bayram
namazından çıkmalarını beklediler. “Kırmızı Nazmi” lakabıyla
bilinen Nazmi Mümün
özel armağanların sebebini aynı güne denk
gelen Sosyalist ve Ramazan Bayramı olduğunu açıkladı. Mümün,
Hasan Azis’e sunduğu
kırmızı gül ve geleneksel Türk lâlesi nişanlı
sembolik hediyeleri hoşgörü, karşılıklı
sevgi, saygı, anlaşma,
güven, geleceğe dair
inanç ve iyimserliğin
asırlardan beri olduğu
gibi, Kırcaali halkı arasında devam edeceği
kanaatinin bir ifadesi
olarak değerlendirdi.
Sosyalist politikacı
Bulgaristan Yüksek
İslâm Şura Başkanı
Şabanali Ahmed’e
İslâm motifi taşıyan bir

resim hediye etti.
Başkan Azis basın
önünde olaya şöyle
yorum getirdi: “Biz
milletimiz ve vatanımız
önünde sorumluluk
taşıyoruz. Ramazan
Bayramı Kırcaali şehrinin Bulgaristan’ın bir
parçası olduğunu göstermek için bir fırsattır.
Hiç kimsenin bu bütünlüğü parçalamaya
hakkı yoktur - ne siyasi
açıdan, ne etnik, ne de

bir araya gelip dostluklarını, kardeşliklerini, akraba hukukunu
gözden geçirecekleri,
Allah’a sağlıkları, bu
güzel dinleri ve bütün
nimetleri gören göz,
işiten kulak, sağlıklı
beden için şükredecekleri özel müstesna
anlardır. Ama şunu
da belirtmek gerekir
ki, özellikle Ramazan
Bayramı, Ramazan
ayı içerisinde orucunu

tutmuş, zekâtını vermiş, teravih namazını tamamlamış, fakir
fukarayı göz önünde
bulundurmuş, yardım
elini uzatmış kişiler
için özel bir hediyedir.
Bu itaat ve ibadetleri yerine getirmeyen
kardeşlerimizin ziyanda olduklarını hatırlatır, onlar için de Yüce
Allah’tan rahmet ve
merhamet dilerim, en
kısa zamanda bu gafletten sıyrılmalarını
temenni ederim. Bayramlar aynı zamanda
çocukları sevindireceğimiz, ilgiye alakaya
muhtaç olan kardeşlerimize yardımcı olacağimiz nadir günlerdir.
Ama insan sağlığı için
şükrettiğinde, Allah’ın
kulu olduğunu hatırlayarak, bütün nimetlere
onun sayesinde nail
olduğu şuuruyla hayatını idame ettiğinde
her gününü bayram
yapabilir.”

gelenek hale gelmiştir.
Bunun yanı sıra karşılıklı görüşme, hediyeleşme, birbirini ziyaret
etmeler ve mezarlıklara gidilir. Baklava bayramın değişmez bir
tatlı yemeğidir.
Bu yıl da, yukarıda
saydığım olaylar gerçekleşmekte. Üç gün

geleneklerden uzaklaşıldığı gerçeği de
var. Eskiden, totaliter
rejim döneminde bile
çocuklar bayramın
arife günü ellerindeki
gegelerle (sadece çoban sopası olmayıp,
toplanan çörekleri ona
dizerek taşımaya kullanılan ağaçtan yapılmış
bir tür alet) ev ev dolaşıp çörek toplarlardı.
Bayramın arefe gününde çocuklar şeker
toplamak için mahalle
mahalle dolaşıyor ve

birkaç yıldır şeker toplayan çocukların sayısı
azalmakta.
Eskiden başka bir
gelenek daha vardı.
İmamdan başlayarak
herkes birbirilerinin
bayramlarını kutlar,
küçükler büyüklerin
ellerini öperdi. Oluşturulan zincir sayesinde
camide olan kişilere
kadar kutlama, mutlu
yüzlere bakma, kişiler
arasında anlatılması
zor bir bağ oluşuyordu. Böylelikle birbirile-

süren Ramazan Bayramı Müslüman ülkelerinde resmi tatildir.
G ünümüzde ba zı

kapısına vardıkları her
hane onlara kesme
şeker ve ya bonbon
ikram ediyordu. Son

rini hiç tanımayan kişiler bile bayramlaşıyor,
tanışıyor ve yakınlaşıyorlardı.

herhangi bir başka. Bu
Bayram bizim birlik ve
beraberliğimizin, dar
görüşlü siyasetçiler
değil de, ufak parti çıkarlarını aşmış, geniş
fikirli insanlar olduğumuzun göstergesidir.”
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed Kırcaali
Haber okuyucuları için
Ramazan Bayramı’yla
ilgili şunları söyledi:
“Bayramlar uzaktan
yakından insanların

Mestanlı’daki iki cami de
Bayramda yetersiz kaldı
İsmail KÖSEÖMER
Orucun sonunu bel i r l eye n R a m a z a n
Bayramı Peygamberimiz (S.A.V) ve Müslümanların zorunlu
Mekke’den Medine’ye
göçünün ikinci (623 y)
yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Bu
bayramda yapılması
gereken tüm kutlama ve Allah’ın buyruklarını yerine getirme Hz.Muhammed
(S. A .V.) tarafından
bizzat düzenlenip, ilk
Ramazan bayramıyla
ilgili işlemler de onun
tarafından yapıldı.
623 yılında başlayan
kutlamalar günümüze
kadar ulaşıp, sonsuza
dek de sürecektir…
Bu yıl da Allah için tutulan oruç havanın sıcak olmasına rağmen,
susuzluğun ve açlığın
gücüne dayanan, nefsini yenen Müslümanlara 1387 yıldır ödül
olarak gelen Ramazan

Bayramında camiler
mutluluk dolu yüzlerle taşmasına neden
oldu. Mestanlı’daki iki
cami de yetersiz kaldı
ve Bayram namazını
kılmaya gelen kalabalığı ağırlayabilmek
için camilerin etraflarına kilimler, halılar
döşendi ve yine yetersiz kaldı. Oysa bunlar
Mestanlı’daki Müslümanların sadece dörtte biriydi!
Bayram namazı kılındı. Hutbe okundu
ve ardından bayrama
girildi. Herkes yandaki
komşularını ilk kutladı, sonra da birbirini
tanımayan, genç ile
yaşlı ayrımı yapmayan kişiler birbirlerinin
bayramını kutladılar.
Bayram namazı sadece erkekler tarafından
kılınır. Namazını kılmış
Müslümanlar camiden
ayrılarak, Bayramın
başladığını ailele ve
yakınlarına haberdar
etmek için evlerine
giderler.

Türklerde Şeker Bayramı olarak da bilinen
Ramazan Bayramında
çocukların şeker, tatlı
toplama geleneği vardır. Herkesin güzel ve
temiz giyiniyor, küçükler büyüklerin ellerini
öper büyükler de onlara harçlık para verir.
Öğleye kadar çoğu
kişi evinde olur, ailesiyle sohbet ederler,
mahalleyi gezip komşularıyla bayramlaşırlar. Şeker toplamaya
gelen çocuklara da
çeşitli ikramlar sunulur.
Öğle vakti geldiğinde
herkes bayram ziyareti
için yavaş yavaş ailelerinin, akrabalarının
yolunu tutar.
Kültürümüzün temel
direği haline gelmiş
iki dini bayramdan
biri olan Ramazan
Bayramı, ailenin önemini vurgulayan bayramdır. Bu bayramda
Müslümanlar İslam’ın
beş emrinden biri olan
zekatı yerine getirir.
Küskünlerin barışması
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Bulgaristan’ın Ulusal Bayramı olan 6 Eylül - Birleşme
Günü kutlamaları çerçevesinde Kırcaali’de aşırı sağcı Ataka Partisi lideri Volen
Siderov, burada da hayal
ürünü senaryo çizmeye
devam etti. Önceden duyurulmasına rağmen Merkez
Şehir Parkı’ndaki Kurtarıcılar Anıtı önünde yapılan
resmi törene katılmayan
Türk düşmanı Siderov, öğleden sonra düzenlediği
basın toplantısında yumdu
gözünü açtı azını. Basın
toplantısı öncesi, yakına kadar yol arkadaşları,
yandaş yayın kuruluşu ve
Türklere, Müslümanlara,
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) karşıtı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik
yorum ve yayınlarıyla ün
yapan SKAT TV haber ekibini salondan kovdurttu.
Ardından Siderov, akıla
sığmayan sözleriyle konuşmasına devam etti,
“Kırcaali’nin Bulgaristan
dışında kalma olasılığı

Hayal avcısı iş başında!
Aşırı sağcı Ataka partisi lideri Volen Siderov, ürettiği hayal senaryolarla Bulgar halkını Türklere karşı kışkırtmaya devam ediyor!
var. Gidişat yabancı ülkelerle kuşatılmış bir bölge,
mevcut sınırlardan kopma
ve benzeri duruma gidiyor. İşler görmeye alışık
olduğumuz ve bundan
bıktığımız Balkan oyunlarına doğru gitmekte.
Hükümet’in değişmesine
rağmen, bu bölgede işler
yolunda gitmiyor. Burada
HÖH, tam gücüyle yönetmeye devam ediyor.” Aynı
şekilde “Ataka” lideri devlet
yönetiminin kendini daha
belirgin bir biçimde Rodoplarda hissettirmesini istiyor.
Siderov, sağcıların yegane
gayesinin HÖH’nin buradaki idari gücünü azaltmak,
Belediye meclisine daha
fazla üye sokmak ve önümüzdeki milletvekili seçimlerinde buradan bir milletvekili meclise göndermek
olduğunu söyledi. Aynı
şekilde, “Türkçe bilmeyen

kişilerin burada iş bulmalarının imkansız olduğunu,
tüm bu durumlardan dolayı
bölgedeki Bulgar varlığının
kaybolduğu” da Siderov tarafından dile getirildi.
S i d e r o v ’u n d e m e s i ne göre, burada devletin olmayışı ve Türkiye

Cumhuriyeti’nin çıkarları
buradaki Bulgar varlığının kuşku altında bıraktığı anlaşılmakta. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti
Bakanlarının kendi evine gelirmişçesine buraya
geldiklerini, protokolü yok
saydıklarını ve Bulgaristan

Sayfa 6
İçişleri Bakanlığı tarafından
yaptırıma tabi tutulmamaktaymış. Devamında Siderov, “Ziyarete gelen Türk
Belediye Başkanları ve
Milletvekilleri sanki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iline
geliyorlar!” diye konuştu.
Kendisi tarafından, tüm bu
siyasi oluşumda “Ataka’nın”
danışman konumunda bir
meclis gücü, Kırcaali’nin
Bulgaristan’dan kopmamasını sağlayacak süreçlerin
başlatıcı ve hızlandırıcısı
rolünde olduğu belirtildi.
Ardından partiye yeni kabul edilen üyelere yönelik
temsili tören yapıldı. Düne
kadar Güçlü Bulgaristan
İçin Demokratlar (DSB)
Partisi İl Teşkilatı sorumlusu Dimitır Topalov da yeni
Atakacılar arasındaydı. O
da, yeni partisi liderinin
gönlünü okşayacak bir
demeç verdi. Demecinde
“Kırcaali’nin “Öteki Bulgaristan” olarak anılmasından
sıkıldım. Burada sadece
Türklere ve Pomaklara ayrıcalık tanınıyor!” sözlerini
kullandı.

Metin Kazak, Bulgaristan Müslüman din Evlilik dışı doğan çocuk sayısında artış
Avrupa Birliği'nde (AB) evli
olan Kıbrıs Rum kesimi, yüzadamlarının protestolarını Avrupa Komisyonu olmadan
dünyaya getirilen
de 12 olan Hırvatistan, yüzde
çocukların oranı son 20 yılda
12,2 olan Makedonya, yüzde
tarafından araştırılmasını istedi
katlanarak, yüzde 35'i aştı.
17,1 olan İsviçre, yüzde 17,7
Bulgaristan’ın Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi
adına, liberaller grubu ALDE
üyesi Avrupa Milletvekili ve
İnsan Hakları Alt Komisyonu
Başkan Yardımcısı Metin Kazak, geçen pazartesi günü geç
saatlere kadar devam eden
Strasburg’taki oturumdaki konuşmasını şu sözlerle bitirdi.
“Bulgaristan’da mevcut olan
1200 İslam Derneğine üye
binlerce imamın ve müftünün
yapmış olduğu protestoların
acilen araştırması konusunda Avrupa Komisyonunu göreve davet ediyorum. Yargının uyuşukluğu nedeniyle ve
hükümetin vatandaşların din
özgürlüğünü garanti etme konusunda yetersiz kaldığından
dolayı ülkemizdeki Müslümanlar, uygulanan kanun dışı hareketlerden mağdur durumuna
düşmüştür. Hukukun üstünlüğü tartışılmaz olması gereken
bir ülkede bu kabul edilemez
bir durumdur”.
Devletin, dini toplulukların
yönetim özerkliğine karışması
Ramazan Bayramın arifesinde
bile devam ettiği gerçeği Kazak tarafından Avrupa Meclisine duyuruldu.
Aynı şekilde Kazak konuşmasında şunları da söyledi.
“Cumartesi (04.09.2010) günü
Sofya’daki Başmüftülük bina-

sı, istenmeyen kişi olan, ancak
mahkeme tarafından Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Başkanlığına getirilen Nedim
Gencev’in göndermiş olduğu
koruma şirketi tarafından kuşatıldı. Böylelikle Bayram’dan
önce oradaki çalışanların binaya girmeleri engellenmiş
oldu”. Bunun yanı sıra genç
liberal, Bulgaristan’ı yönetenlerin, Müslümanların özerk
yönetimine karışmasını Roma
döneminde izlenen “Böl ve
yönet!”ilkesine benzetti.

Bulgaristan’daki müftüler,
2009 yılında kanuni yoldan
seçilen yönetimi desteklemek
amacıyla 213 000 imza taşıyan belgeyi ülkenin çeşitli kurumlarına gönderdiler. Ancak
mahkeme hala yönetimi tescil
etmeyi ret ediyor. Din görevlilerin protesto gösterileri Yüksek İdari Mahkemesinin dini
toplulukların özerkliğini yok
sayarak Yüksek Şura Başkanının kim olacağı konusunda
hüküm verdikten sonra Mayıs
2010 yılında başladı.

Sıralamada Bulgaristan 3.
yerde.
AB istatistik kurumu
Eurostat'ın verilerine göre
1990'da yüzde 17,4 olan evlilik dışı doğan çocukların oranı
1998'de yüzde 25,1'e, 2008'de
yüzde 35,1'e ulaştı. Evli olmadan çocuk edinme oranında
Avrupa ülkeleri arasında yüzde 64,1'le İzlanda başı çekerken, bunu yüzde 59'la Estonya, yüzde 55'le Norveç, yüzde

olan İtalya ve yüzde 19,9 olan
Polonya.
Evli olmadan çocuk edinme oranı İspanya'da yüzde 31,7, Almanya'da yüzde
32,1, Belçika'da yüzde 39,
Hollanda'da yüzde 41,2 ve
İngiltere'de yüzde 45,4 olarak
hesaplandı. AB'de her bin kişiye düşen evlilik sayısı 1990
yılında 6,3 iken 1998'de 5,1'e
ve 2008'de 4,9'a geriledi. Türkiye, yılda bin kişiye düşen ev-

54,7'yle İsveç, yüzde 52,8'le
Slovenya, yüzde 52,6'yla Fransa ve yüzde 51,1'le Bulgaristan
izledi.
Avrupa'da evlilik müessesesine en bağlı ülkeler ise evlilik dışı çocuk oranı yüzde 5,9
olan Yunanistan, yüzde 8,9

lilik sayısında 9'la Avrupa ülkeleri arasında başı çekerken,
evlenme oranı yüksek ülkeler
arasında 7,7'le Kıbrıs Rum
kesimi, 7,2'yle Makedonya
ve Litvanya, 6,9'la Romanya,
6,8'le Polonya ve Danimarka
yer aldı.

Kırcaali Haber
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Sayfa 7

Есенни културни празници в Ардино
Тази година проявите са посветени на 50-годишнината от обявяването на Ардино за град
От 17 до 19 септември
община Ардино и читалище „Родопска искра” организират традиционните
есенни културни празници. Тази година проявите
са посветени на 50-годишнината от обявяването на
Ардино за град. Старото
име на Ардино е Иридере
по името на малката река,
която тече през селището. През 1934 г. Иридере
се преименува в Ардино
и заедно с десетте села:
Давидково, Ленище, Бял
извор, Петково, Долно
Прахово, Загражден, Русалско, Лъджа, Безводно и
Чамдере, образува Ардинска околия и се включва в
състава на Старозагорска
област. През 1960 година
Ардино е обявен за град.
Празничната програма
ще започне в петък (17
септември) в центъра на
града с концерт на самодейците от читалище „Родопска искра”. Началният
час е 17.00. След тях ще
свири Виевската фолк

група. В парк „Нюлифер”
от 20.00 часа ще се проведе конкурс за карнавални
маски и костюми. Лунапарк ще забавлява децата през цялото време. В
Общинския музей ще бъде

открита и изложба посветена на 50-годишнината от
обявяването на Ардино за
град.
В събота (18 септември)
концертна програма ще
изнесат Детският фол-

Kültür Bakanı Raşidov çizmeyi aştı!
1. sayfadan devamı

su ile Razgrad “Nazım
Hikmet” Devlet Müzik ve
Dram Tiyatrosu’nun geleceği ne olacak? Kültür
Bakanlığı bu konuda ne
tür adımlar atmaya düşünüyor ve bu konudaki
niyeti nedir?”
Bu soru üzerine Raşidov
konuyu saptırarak HÖH
Başkan Yardımcısı Lütvi
Mestan’ı aile kadrolaşmasıyla suçladı. Milletvekili
Mestan, Türk Tiyatroları
olarak anılan ve devlet
tiyatroları olan “Kadiye
Latifova” ve “Nazım Hikmet” tiyatrolarının hangi
sebeplerden dolayı kapatıldığı sorusunu yöneltti.
Aynı şekilde bu tiyatrola-

rın hoşgörü çerçevesinde
kurulan birer kültür kurumu olduğu gerçeği de
Mestan tarafından Bakana hatırlatıldı.
Raşidov soruya açıklama getireceği yerde “Kadiye Latifova” Tiyatrosu
Müdür Yardımcısı Sabiha
Mestan’ın ve Tiyatro’da
görevli birkaç kişinin
daha Vekil’in akrabası
olduğunu açıklayarak, bu
konuda resmen Mestan’ı
bütün Bulgaristan önünde ailesini tutma (akraba
kadrolaşma) ile suçladı.
Bakan bununla kalmayıp
Türkiye’de göçmen derneklerine de dil uzattı!
Haksız yere karalanmaya dayanamayan de-

neyimli siyasetçi Mestan
özel cevap hakkını kullanarak Meclis kürsüsünden şunları söyledi:
“Eğer, sözde akrabalık
bağı ile hakkımda yöneltilen suçlamalardan birinin
dahi doğru olduğu kanıtlanırsa, ben HÖH Başkan
Yardımcısı olarak, 41. Millet Meclisi’nden istifa edeceğim. Ama eğer Bakanın
saydığı kişilerden hiç birinin benimle akraba bağlılığı olmadığı kanıtlanırsa,
Bakan’ın derhal görevinden ayrılacağı sözünü
vermesini istiyorum. Böylece Bulgaristan Kültürü
çirkin bir biçimde yalan
konuşan bir utanmazdan
kurtulup dinlensin”.

Krumovgrad’ta geleneksel bayramlaşma töreni
1. sayfadan devamı
“Bütün Müslüman kardeşlerimin Ramazan Bayramını
kutlar, birlik ve beraberlik
eşliğinde sağlık, refah ve
başarı dolu bir yaşam dilerim.” Bunun yanı sıra Başkan vatandaşlar adına tüm
değerli konuklara bu orga-

nizasyona katıldıklarından
dolayı teşekkür etti. Ayrıca
Başkan Mehmet, orada toplanan herkesi HÖH Başkan
Yardımcısı, 41. Millet Meclisi
HÖH grubu Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan adına ve
görevi gereği törene katılamayan Kırcaali Belediye

Başkanı Hasan Azis adına
kutladı.
Bayramlaşma töreninin
onur konuğu Türkiye Cumhuriyete Plovdiv (Filibe)
Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan, bu önemli olaya davet edildiğinden dolayı çok
sevinçli olduğunu söyledi.

клорен танцов ансамбъл
„Боринче” и ансамбъл
„Борино”. Празничният ден
ще завърши с концерт на
поп-фолк певицата Валя
от „Пайнер-мюзик”.
Разнообразни са и спорт-

ните прояви. В парк „Нюлифер” ще се организират
спортно-развлекателни
игри на открито и Общински турнир по футбол на
малки врати. Клуб „Алада”
и читалище „Родопска искра” ще организират градски турнир по шахмат. За
победителите са осигурени награди.
Традиционните есенни
културни празници ще завършат на 19 септември
(неделя) с футболната
среща от областното първенство за мъже между отборите на местния „Юнак”
и „Левски” – Крумовград.
В Ардино очакват представителни делегации от
Сдруженията за култура
и сътрудничество „Егридерелилер” (Ардинци) от
Бурса, Истанбул, Измир и
Люлебургас, на побратимените общини Нилюфер
- Бурса, Виса – Гърция и
Картал – Истанбул и много
гости от Турция и Западна
Европа.

Ayrıca kültürümüzde çok
önemli konuma sahip olan
bu kadar anlamlı bir geleneğin, bu denli güzel bir biçimde yaşatıldığını gördüğü için
de çok mutlu olduğunu dile
getirdi. Devamında Yavuzcan: “Kırcaali bölgesi bizim
için çok büyük bir öneme
sahiptir. Hep beraber sizlerle burada olmaktan büyük
mutluluk duydum. Sahip
olduğunuz bu birliğin devamını ve daha nice başarılara imza atmanızı diliyorum.

Şura Başkanı Şabanali
Ahmet, diğer belediyelerin
belediye ve meclis başkanları ile bazı üyeler, başkan
yardımcıları, sekreterler,
parti görevlileri, HÖH Gençlik Kolları merkez yürütme
kurulu temsilcisi, il ve belediye teşkilatları temsilcileri
yer aldılar.
Krumovgrad Müftüsü Nasuf Nasuf sofra ve bereket duası okudu. Misafirler
ağırlandı, sohbetler yapıldı
ve ardından Cuma namazı

Müslümanların bayramını
kutlar, Müslüman olmayan,
ama bu bayramın değerini
bilen ve anlayan herkesi de
ayrıca kutlarım” dedi.
Başkonsolos dışında misafirler arasında başta HÖH
İl Teşkilatı Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Milletvekili Ünal Tasim, Müslümanlar Yüksek

kılındı.
Cuma günü kentte yapılan
Pazar gününe denk gelmesinden ve havanın güzel
olmasından dolayı her yer
cıvıl cıvıl insan doluydu.
Çocuk sesleri kente apayrı
bir hava katmaktaydı. Bayramın güzelliği her yerde
hissediliyordu.

Кърджали Хабер
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Ulusal ve Uluslararası kamuoyunun dikkatine!
To d o r J i v kov ' u n
"Soya Dönüş" döneminin atanmış müftüsü Nedim Gencev, bir
özel güvenlik şirketi vasıtasıyla Başmüftülük
binasını abluka altına
almak suretiyle Müslüman toplumun seçilmiş
Başmüftüsü ve temsilcilerinin görevlerini ifa
etmelerine engel olmaktadır.
- Filibe'deki Muradiye Camiinin Hukuk
Dışı Yöntemlerle Fiili
İşgaline Emniyet Makamlarının Tepki Vermemesinden cesaret
bulan Gencev, amacını
gerçekleştirmek için
hukuk dışı yollara ve
mafiyaları yöntemlere
başvurmakta sakınca
görmemektedir.
- Bir özel şahsın zorlayıcı kişisel yöntem ve
tasarruflarla bir dini topluluğun idare merkezini
kuşatma altına alması
bir hukuk devletinde
emsali bulunmayan bir
uygulama teşkil etmek-

Dr. Mustafa HACI
tedir.
- Alenen hukuk dışı bir
nitelik arzeden bu olaya
müdahale etmesi için
başvurduğumuz emniyet görevlileri duruma,
aynen Filibe Camii'nin
gaspı ve demir parmaklık takılması olayında
olduğu gibi seyirci kalmışlardır.
- Keza, olayı şikayet
etmek için nöbetçi savcı ile görüşme talebimiz
reddedilmiştir.

- Esasen Başmüftülüğün anlaşmalı olduğu güvenlik şirketinin
sözleşmenin süresini
uzatmaktan kaçınması,
bilahare temas edilen
güvenlik şirketlerinin de
Başmüftülük ile sözleşme imzalamamaları yönünde baskıya maruz
kaldıklarını ifade etmeleri, belirli bir merkezden Başmüftülük üzerinde baskı kurulmak
istendiğinin işaretidir.

B u l g a r i s t a n v e Yu n a n i s t a n
Cumhurbaşkanları “İvaylovgradKiprinos” sınır kapısının açılışını yaptı
Bulgaristan ve Yunanistan cumhurbaşkanları Georgi Pır vanov
ve Karolos Papulyas,
“İvaylovgrad-Kiprinos”
yeni sınır kontrol noktasının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, konuşmasında “Böylece Bulgaristan ve Yunanistan,
aralarındaki diplomatik
ilişkilerin kurulmasının
130’uncu yıldönümünü
kutluyor” diye belirtti.
Söz konusu sınır kontrol
noktası, Bulgaristan’daki
İvaylovgrad, Krumovgrad, Momçilgrad, Svilengrad ve Haskovo,
Yunanist an’dak i D i -

motika, Orestyas ve
A l e ks a n d r u p o l i s ve
Türkiye’deki Edirne şehirlerini II-59 yolu üzerinden birbirine bağlıyor.
Cumhurbaşkanı Pırvanov, iki yöndeki turist
akışının 1 milyon kişiyi

aşacağı umudunu dile
getirdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ise, bu sınır kontrol noktasının açılışının,
iki ülke arasındaki işbirliğinin ileriye gitmesini
sağlayacağını söyledi.

Sezay Market - Çernooçene
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- Bulgaristan Müslümanları bu baskılara
boyun eğmeyecek ve
yekvücut olarak meşru
ve haklı mücadelesine
devam edecektir.
- Zira, Müslüman cemaatin karşısındaki güç
meşruiyetten yoksun,
ancak zorba yöntemlerle otorite sağlamaya
çalışan komünist rejim
artığı birkaç işbirlikçiden ibarettir.
- Zaten Müslüman toplumunun liderliği mücadelesine girişmelerinin
nedeni, Bulgaristan
Müslüman azınlığının
refahının, kimliğinin ve
dini değerlerinin korunmasından ziyade,
Müslüman toplumunu
talimat aldıkları çevrelerin güdümüne sokmak, bu arada, vakıf
emlakini yağmalamak
suretiyle kendilerine
kişisel maddi menfaat
sağlamaktır.
- Nitekim, Gencev'in
"Genel Sekreteri" Nikolay Pankov,

Bulgaristan'daki 1 milyon Müslümanın ihtiyacı olan bir İslam
merkezi inşa edilmek
üzere Başmüftülük tarafından satın alınan,
ancak Sofya Belediyesi tarafından bir türlü
inşaat izni verilmeyen
arsanın cami inşaatı
için uygun olmadığına
"hükmederek" satılacağını duyurmuştur.
Zaten Gencev'in sözkonusu arsa için 2008
yılında bir ön satış sözleşmesi imzaladığı ortaya çıkmıştır. Gencev
ayrıca Sofya'daki bir
başka vakıf emlakinin
satış duyurusunu da
yapmıştır.
- Ezcümle, Müslüman
toplumu, hukuk devleti
kavramını ayaklar altına alan bir yargı erkinin
ve farklı bir dini gruba
mensup vatandaşlarının örgütlenme ve
inanç özgürlüğünü garantiye almaktan aciz
bir yürütme erkinin ataleti sayesinde, şaibeli

oluşumların hukuk dışı
eylemleri ile karşı karşıyadır.
- Bu tablonun
Bulgaristan'ın üyesi bulunduğu Avrupa Birliği
ve Avrupa Konseyi'nin
şiar edindiği vatandaşların insan haklarının
ayrımcılık gözetilmeksizin korunmasını ve
hukuk devleti ilkelerinin
geçerli kılınmasını öngören normları ile büyük çelişki arzettiğini
vurgulamak isteriz.
Dolayısıyla
Bulgaristan'ın uluslararası sorumluluklarının
hatırlatılmasında AB ve
AK üyesi ülkelere, çifte
standarttan kaçınmalarını gerektiren sorumluluklar düştüğünü, bu ülkeler başta olmak üzere, tüm ilgili uluslararası
kurum ve kuruluşlar ile
diğer üçüncü tarafların
dikkatine getiririz.
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